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Θέμα: Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των υγειονομικών κινδύνων 
των ΓΤΟ

Ένα από τα μείζονα θέματα συζήτησης σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς (ΓΤΟ) αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων που δημιουργούν για την υγεία και 
το περιβάλλον. Όσον αφορά την υγειονομική αξιολόγηση, η οδηγία 2001/18/ΕΚ ορίζει 
ειδικότερα ότι πρέπει να αξιολογούνται οι χρόνιες επιπτώσεις, οι μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις, οι άμεσες και έμμεσες, καθώς και οι σωρευτικές επιπτώσεις. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εν λόγω απαιτήσεις δεν τηρήθηκαν στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που 
διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), το Συμβούλιο 
Υπουργών Περιβάλλοντος ζήτησε ομόφωνα τον Δεκέμβριο του 2008 να ενισχυθεί η 
αξιολόγηση των κινδύνων των ΓΤΟ, αίτημα που επανέλαβε κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2010. Το 2010 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση με στόχο την 
αποσαφήνιση των στοιχείων που πρέπει να προσκομίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΑΑΤ για την 
υγειονομική αξιολόγηση (Draft Commission Regulation on implementing rules concerning 
applications for authorisation of genetically modified food and feed in accordance with 
Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council and amending 
Regulations No (EC) 641/2004 and (EC) No 1981/2006) (Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής 
σχετικά με κανόνες εφαρμογής όσον αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 641/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1981/2006). Η πρόταση 
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αυτή αναμένεται να εγκριθεί στο πλαίσιο διαδικασίας επιτροπολογίας πριν από το τέλος του 
τρέχοντος έτους.

Μερίδα της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και αρκετά κράτη μέλη, θεωρούν ότι οι 
ανωτέρω νέες κατευθυντήριες γραμμές δεν ενισχύουν την αξιολόγηση των κινδύνων, αλλά, 
αντιθέτως, αποδυναμώνουν τις υφιστάμενες απαιτήσεις, οι οποίες θεωρούνται ήδη 
ανεπαρκείς.

Για παράδειγμα, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές προτείνουν να μην ζητούνται 
συστηματικά μελέτες σε ποντικούς για την καταλληλότητα τροφίμων. Εντούτοις, οι μελέτες 
που υπάρχουν μέχρι στιγμής –οι οποίες συχνά θεωρούνται εμπιστευτικές και παρέχονται 
κατόπιν δικαστικής απόφασης– δείχνουν στατιστικά σημαντικές βιολογικές επιπτώσεις στους 
ποντικούς που έχουν καταναλώσει ΓΤΟ, παρά το γεγονός μάλιστα ότι οι εν λόγω μελέτες 
έχουν εκπονηθεί σε εξαιρετικά μικρή ομάδα ποντικών έναντι των ομάδων ελέγχου που 
χρησιμοποιούνται· θεωρούνται δε υπερβολικά σύντομες (διάρκειας 90 ημερών) για την 
απόκτηση αποτελεσμάτων τα οποία επιτρέπουν την αξιολόγηση των χρόνιων επιπτώσεων 
των ΓΤΟ. Οι ΓΤΟ είναι φυτά τα οποία είτε παράγουν εντομοκτόνες τοξίνες είτε περιέχουν 
κατάλοιπα ζιζανιοκτόνου. Τα φυτοφάρμακα αποτελούν αντικείμενο διετούς αξιολόγησης, 
ενώ οι ΓΤΟ υπόκεινται μόνο σε αξιολόγηση διάρκειας 90 ημερών.
Γνωρίζοντας ότι εκατομμύρια ζώα πρόκειται να καταναλώσουν ΓΤΟ, προτίθεται η 
Επιτροπή να αυξήσει των αριθμό των ποντικών που υποβάλλονται σε μελέτες και να 
παρατείνει τη διάρκεια των μελετών σε 24 μήνες, όπως προβλέπεται για τα 
φυτοφάρμακα; Σκοπεύει επίσης να αναθέσει τη διεξαγωγή τοξικολογικών δοκιμών επί 
της αναπαραγωγής των ΓΤΟ, καθώς και συναφών διαγενεαλογικών δοκιμών;

Επιπλέον, οι προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν έλλειψη στατιστικής 
αξιοπιστίας όσον αφορά τις αναλύσεις τοξικότητας. Άπτονται του ζητήματος της 
επαλήθευσης της ισχύος των στατιστικών δοκιμών μόνον εφόσον η μέθοδος τοξικολογικής 
ανάλυσης που χρησιμοποιείται δείχνει την ύπαρξη ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, ενώ δεν 
προβλέπεται σχετική επαλήθευση για τις δοκιμές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
παράσχουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα· επιπροσθέτως, δεν διευκρινίζεται ούτε η 
επεξεργασία των αποκλινόντων δεδομένων.

Διαπιστώνεται, εξάλλου, γενικευμένη χαλάρωση της διατύπωσης του κειμένου η οποία 
καθιστά το κείμενο λιγότερο δεσμευτικό έναντι του αιτούντος, καθώς και απόλυτη διακριτική 
ευχέρεια για τις εταιρείες να προβαίνουν οι ίδιες στον καθορισμό των στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν και στον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας ή του αποδεκτού κινδύνου, ενώ 
τα στοιχεία αυτά καθορίζονται με απόφαση του νομοθέτη.

Οι εν λόγω ελλείψεις και οι χαλαρές διατάξεις που προβλέπονται από τις ανωτέρω 
αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές αντιβαίνουν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
του 2008, το οποίο ζήτησε να ενισχυθεί η εμπειρογνωμοσύνη, και έρχονται σε αντίθεση με 
τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Δεν επιτρέπουν την απόκτηση αποτελεσμάτων 
αδιαμφισβήτητης αξιοπιστίας. Είναι απαράδεκτη η έγκριση αυτού του κειμένου ως έχει, 
χωρίς να υποβληθεί προηγουμένως σε ευρεία συζήτηση, με πλήρη διαφάνεια.

Μπορεί να εξηγήσει η Επιτροπή με ποιον τρόπο θεωρεί ότι οι εν λόγω νέες 
κατευθυντήριες γραμμές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Συμβουλίου και με ποιον 
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τρόπο ενισχύουν την αξιολόγηση του υγειονομικού κινδύνου των ΓΤΟ και δεν 
χαλαρώνουν, αντιθέτως, τις απαιτήσεις έναντι των επιχειρήσεων που διαθέτουν ΓΤΟ 
στην αγορά;

Προκειμένου να ασκήσει επιτυχώς τον ρόλο της ως διαχειρίστριας κινδύνου, η Επιτροπή 
οφείλει να διασφαλίσει την ορθή διενέργεια της αξιολόγησης κινδύνων. Οφείλει ιδίως να 
διασφαλίσει ότι οι επιστημονικές επιφυλάξεις αναγνωρίζονται και αναφέρονται στη 
γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ, όπως ορίζει η οδηγία 2001/18/ΕΚ. Για ποιον λόγο δεν έχει 
μεριμνήσει η Επιτροπή για την εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας 2001/18/ΕΚ 
σχετικά με την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των ΓΤΟ; Για ποιον λόγο 
ουδέποτε έθεσε η Επιτροπή στην ΕΑΑΤ το ερώτημα σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει 
αναγνωρίσει καμία επιστημονική επιφύλαξη (εξαιρουμένης μίας περίπτωσης), μολονότι 
εκφράζονται πολυάριθμες επιστημονικές επιφυλάξεις επί της παρούσας υπόθεσης; Πώς 
αντιλαμβάνεται η Επιτροπή τον ρόλο της ως διαχειρίστριας κινδύνου, καθώς και την 
εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στην υπόθεση των ΓΤΟ; Τέλος, ποιες είναι οι 
προτάσεις της Επιτροπής για τη διασφάλιση μιας διαδικασίας εμπειρογνωμοσύνης επί 
των ΓΤΟ η οποία θα είναι αξιόπιστη, αμερόληπτη, διαφανής και απαλλαγμένη από 
συγκρούσεις συμφερόντων;


